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 Deelnemers: 
✓ OC:  Nils, Anja, Joëlle H., Shari, Christophe, 
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✓ Directie: Koen Gevers  
 

Afwezigen: 
Verontschuldigd: Directeur Elke, Katleen,  
Joelle L. Gjulijeta, Sabrina, Ann, Jannik, Kristiaan, Els, Joris, 
Vicky, Lien 

 
 

 

 
 

Verslag  
    

• Goedkeuring verslag van de vorige vergadering 

 

Werkgroepen/OC activiteiten: 
 
 

WAFELVERKOOP 
Momenteel 2628 dozen verkocht voor 16262€ + reserve  = 17205€ 
Wafels zonder suiker werden voor de eerste keer aangeboden en worden ook vlot gekocht 
Lijst voor helpers voor de afhaal wordt rondgegeven. 
Joëlle vraagt hoe geld meteen op rekening van OC kan gestort worden. 
Er wordt een oplossing gezocht om de grote bestellingen op een efficiënte manier te verdelen. 
 
Cadeaubonnen die aan best verkopende klassen uitgedeeld worden niet altijd (tijdig) gebruikt. Wat is 
reden hiervan? Hoe kunnen we dit beter organiseren naar de toekomst toe? Eventueel zelf meteen 
cadeau toekennen ipv dat juffen een cadeau moeten kiezen, geld voorschieten en recupereren bij OC. 
 
 
ZAKLAMPENZOEKTOCHT 
Voorbereidingen volop aan de gang. Nog niet zo veel inschrijvingen. 
Er worden nog helpers gezocht. 
Er wordt nog mail verstuurd naar alle ouders ter herinnering. 
 
 
WERKGROEP PAASONTBIJT 
Het Paasontbijt vindt plaats op 3 april. 
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WERKGROEP ZOMERFEEST 
Iedereen is van harte welkom op het Zomerfeest op zondag 7 juni. 
Thema ’20 jaar Prinsenhof’ 
Dit schooljaar vond er geen Herfstfeest (eetfestijn) plaats aangezien de Fenikshof zaal niet meer 
beschikbaar is. Er daarom gekozen om zelf meer eetstandjes zelf te voorzien tijdens het Zomerfeest. 
Ook het programma wordt uitgebreid: In de voormiddag hebben de optredens van de kleuters plaats, 
in de namiddag de optredens van de lagere school 
Eetstandjes worden voorzien op de speelplaats van het 1e en 2e LJ. 
 
We maken van de gelegenheid gebruik om het nieuwe verbindingsgebouw in te huldigen. 
De podiumwagen van de gemeente is aangevraagd, moet nog bevestigd worden. 
Dan wordt afdak gebruikt bij minder goed weer voor publiek. 
 
Vraag van directie aan OC: hoe pakken we eetstandjes aan. 
Bij voorkeur zoveel mogelijk ‘in eigen beheer’ omdat opbrengst het vroegere herfstfeest mee moet 
compenseren. Hoe kan dit efficient georganiseerd worden? 
2 bars: 1 aan eetstandjes, 1 aan optredens 
 
De wieltjesbeurs wordt dit jaar wellicht niet georganiseerd om ons te concentreren op organisatie van 
eetstandjes ed 
Yves coördineert samen met directie. 
 
We gaan moeten rekenen op heel wat helpende ouders. Vrijwilligers zijn welkom om een handje te 
helpen bij opbouw, bemanning eetstandjes, opruimen,... 
 
VERKEERSWERKGROEP 
Tijdens het laatste schepencollege werd beslist dat net voor het verbindingsgebouw een nieuw 
doorlopend voetpad wordt aangelegd.  
De Kiss en ride mag eveneens blijven bestaan aan het gemeentehuis. 
Dit dient nog officieel bevestigd te worden door de Burgemeester. 
Vraag van de verkeerswerkgroep om de zone 30 uit te breiden. 
Schuine parkeerplaatsen voor de school: gemeente wilt meer parkeerplaatsen, werkgroep wilt deze 
parkeerplaatsen liever weg maar er dient gedacht te worden aan ouders die hun kinderen met de 
wagen brengen en doorrijden naar hun werk. 
Er zal nog een prik-actie georganiseerd worden om kindjes die een fluohesje dragen te belonen. 
 
JAARKALENDER 
Er worden kandidaten gezocht voor het zoeken van sponsors en voor de opmaak van de jaarkalender. 
Kandidaten mogen een mailtje sturen naar OC-mail 
Bij gebrek aan kandidaten zijn ideeën voor andere evenementen of manieren van sponsoring welkom. 
 
INVESTERINGEN 
In samenspraak met de directie heeft het Oudercomité beslist om volgende bedragen toe te kennen: 

1.Aanvullen van klasbibliotheken* + Bbots**  : 9000€ 
*robots waarmee kinderen spelenderwijs leren programmeren 
** aankoop van nieuwe boeken die voldoen aan huidige normen 
2. Schooltuin: 3000€ - mits voldoende draagvlak bij leerkrachten / ouders 
    Koen bekijkt of er leerkrachten zijn die interesse hebben 
3. Speelplaats 1/2Leerjaar: tafels in buitenklas: 3 stuks = 6000€ 

We danken nogmaals alle ouders (wafelverkoop) en sponsors waardoor deze investeringen mogelijk 
zijn. 
 
FINANCIEN 
Alle sponsors van de jaarkalender, op 2 na, hebben betaald. 
Er wordt een herinnering gestuurd. 
Er wordt stortingskaart aangevraagd om cash van wafels op rekening OC te storten. 
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VARIA 
• Ouder maakt opmerking dat er ‘veel’ TV gekeken wordt in de opvang. 

Er worden heel wat andere activiteiten aangeboden. 
Enkel tijdens winterperiode(kou/donker) kan het gebeuren dat er wat regelmatiger TV gekeken 
wordt. Er moet rekening gehouden worden met de verschillende leeftijden en de 
mogelijkheden volgens het aantal opvangmedewerkers. Kindjes zijn ook dikwijls heel moe en 
dan is het niet vanzelfsprekend om nog activiteiten op te leggen.  
Een aantal personeelsleden van de opvang zijn laatste weken afwezig geweest door ziekte. 

• Ouder stelt vraag of er veggiedag kan ingelast worden. 

• Carnavalstoet. Er wordt bekeken of er bij H Hart zorgcentrum kan langsgegaan worden. 
Nieuw: Na de carnavalstoet worden ouders uitgenodigd op speelplaats. Brief volgt. 
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